ที่ สธ 0230/ว 736

สานักงานเขตสุขภาพที่ 5
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

7 มิถุนายน 2561
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทางานปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2561
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เพชรบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทัว่ ไป
ผู้อานวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ผู้อานวยการโรงพยาบาลปากท่อ และผู้อานวยการสานักงานเขตสุขภาพที่ 5
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ร่างคาสั่งคณะทางานปฏิรปู ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
จานวน 1 ฉบับ
2) ระเบียบวาระการประชุมฯ
จานวน 1 ฉบับ
3) แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ
จานวน 1 ฉบับ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้ านสุขภาพ
เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านสุขภาพ โดยมุ่งปรับระบบบริการในโรงพยาบาลให้เป็น
Smart Hospital เพื่อให้ผู้รับบริการที่มีจานวนเพิ่มขึ้นมีความพึงพอใจ และสามารถบรรลุเป้าหมาย ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน นั้น
ในการนี้ เพื่อให้โรงพยาบาลทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 5 สามารถพัฒนาและปฏิรูปการดาเนินงาน
ตามนโยบาย Smart Hospital ได้อย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพ สานักงานเขตสุข ภาพที่ 5 ขอเชิญประชุ มคณะทางาน
ปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5 รายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2561
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 8 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ระเบียบวาระการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)โดยขอให้ส่งแบบตอบ
รับเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย(3) ทั้งนี้ โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย
จะเป็นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ
(นายนรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตสุขภาพที่ 5

กลุ่มสารสนเทศและประเมินผล
โทร. ๐ ๓232 3014 โทรสาร. ๐ ๓232 3015
ผู้ประสาน นางสาววรัญญา ขอเสงีย่ ม โทร. 08 7156 2073
สามารถดาวน์โหลดสิง่ ที่สง่ มาด้วยได้ที่ http://region5.moph.go.th/web

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

(ร่าง)คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่
/ 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านสุขภาพ โดยมุ่งปรับระบบบริการในโรงพยาบาลให้เป็น
Smart Hospital เพื่อให้ผู้รับบริการที่มีจานวนเพิ่มขึ้นมีความพึงพอใจ และสามารถบรรลุเป้าหมาย ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน
ในการนี้ เพื่อให้โรงพยาบาลทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 5 สามารถพัฒนาและปฏิรูปการดาเนินงาน
ตามนโยบาย Smart Hospital ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะทางานปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขตสุขภาพที่ 5 โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5
นายพนัส โสภณพงษ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นายชุมพล เดชะอาไพ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า
จังหวัดเพชรบุรี
นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ ผู้อานวยการโรงพยาบาลนครปฐม
นายทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลราชบุรี
นายสมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อานวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
นายกิตติ อินทราสุขพร
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
นายณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
โรงพยาบาลราชบุรี
นางรุจริ า เข็มเพชร
นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลนครปฐม
นายประวัติ กิจธรรมกูลนิจ ผู้อานวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
นางสาวสุขุมาลย์ เล็กมีชัย นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
นายกิตติ์พิพัชร์ ศรีวิลาศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลราชบุรี
นายอุดมโชค สมหวัง
เภสัชกรชานาญการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

ประธานทีป่ รึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานคณะทางาน
รองประธานฯ
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
/-2- นายณิรุต...

-2(15) นายณิรุต เอี่ยมสาอางค์

คณะทางาน

(16)

คณะทางาน

(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
นายศิลา กลั่นแกล้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
นายเกือ้ กูล เยือ่ ปุย
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลปากท่อ
นายวาทิน ภูศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
นายสิทธวิชญ์ ตาลวงศาณินันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
นายทัศนัย วงศ์เจริญไชย เภสัชกรปฏิบัตกิ าร
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
นายรักษ์พงศ์ เวียงเจริญ
รองผู้อานวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
นายสุวิน อินทร์เกตุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
นายเศกสันต์ ชานมณีรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
และเลขานุการ
คณะทางานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านระบบบริการของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 5
(๒) กาหนดทิศทางและวางพัฒนาโรงพยาบาล Smart Hospital ในเขตสุขภาพที่ 5
(๓) ขับเคลื่อนและดาเนินการให้โรงพยาบาลทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 5 เป็นโรงพยาบาล Smart
Hospital
(๔) กากับติดตาม และให้การสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาล Smart Hospital ของ
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 5
(๕) ประเมินผลการพัฒนาโรงพยาบาล Smart Hospital ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 5
(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕61

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทางานปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2561
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 8 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
************************************************
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน และภารกิจของคณะทางานปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5
โดย ประธานคณะทางานปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ทิศทางการปฏิรปู ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ ของเขตสุขภาพที่ 5
4.2 รูปแบบ และเป้าหมายการพัฒนา โรงพยาบาล smart hospital เขตสุขภาพที่ 5
4.3 การติดตาม ประเมินผล การดาเนินการ smart hospital เขตสุขภาพที่ 5
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 .........................................................................................
5.2 .........................................................................................

**************************************************

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
คณะทางานปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 1/2561
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 8 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
************************************************
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ - นามสกุล ……………………………………………………………………………………………….
ตาแหน่ง ……………………………………………………………………………………………………….
หน่วยงาน …………………………………………………………………………………………………….
จังหวัด …………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์มือถือ ..........................................................................................................
สามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
ไปที่ โทรสาร ๐ ๓232 3015
หรือ ส่งอีเมล์ไปที่ region5rb@hotmail.com

ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2561

